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6 marca w naszej szkole
odbyły się wybory na
najładniejszą,
najsympatyczniejszą i
najpopularniejszą
dziewczynę, a także
najlepszą nauczycielkę.
Wybory przeprowadzili
Kacper Malukiewicz, Kuba
Malec, Marta Judka, Paweł
Szumański i Natalia
Michałowska. Wyniki
wyborów były następujące:
najładniejszą dziewczyną w
szkole została Kasia
Lebiedziejewska z klasy
3c, najpopularniejszą i
najsympatyczniejszą
została Paulina Pięta z 2b,
a najlepszą nauczycielką
została pani Ania Dolewicz!
  Dzień później tj. 7 marca
chłopcy z naszej szkoły
zorganizowali

szkolny "Dzień Kobiet". W
ramach święta dziewczyn
nasi koledzy wpadli na
pomysł, aby przeprowadzić
mini pokaz mody pt. "Jak
dziewczyny powinny
ubierać się do szkoły".
Niestety nie mogli zrobić
godzinnego apelu, dlatego
przeszli w strojach
damskich po klasach,
ładnie się prezentując. Było
to dosyć niecodzienne
zjawisko, gdyż chłopcy
założyli spódnice, sukienki,
rajstopy a nawet się
pomalowali. Każdy z nich
wyglądał zjawiskowo,
widać było, że wszyscy się
mocno przyłożyli do tego,
aby ten pokaz się udał.
Złożymy tutaj szczególne
podziękowania wszystkim
mamom i koleżankom,

które chłopcom pożyczyli
ciuszki. Pokaz mody nie
był jedyną atrakcją,
ponieważ chłopcy
zorganizowali również
audycję, w której to puścili
dedykację od chłopców dla
dziewczyn. Mogliśmy
również usłyszeć piosenki
dedykowane specjalnie dla
nauczycielek. Dzień kobiet
w naszej szkole minął
bardzo szybko i wesoło, a
uczniowie – ku ich
ogromnej radości - wrócili
do domów po godzinie 12.
 
                                                                                                                                 
K.H i N.M

  Ach te kobiety ... :) ODDAJESZ PAPIER
ZDOBYWASZ
NIEPYTAJKĘ

Od kilku miesięcy w szkole
jest przeprowadzana zbiórka
makulatury. Za największą
ilość jej przyniesienia - ku

uciesze kolegów i koleżanek
- nagradzano uczniów

"Niepytajkami". Udało nam
się uzbierać 375,9

kilogramów makulatury.
Klasą, w której wszyscy

uczniowie dostali Niepytajki,
była III B. Otrzymały je

również następujące osoby:
Klaudia Sobolewska z klasy

I B, Maria Smutyło III A,
Gabriel Świerbutowicz z

klasy II B, Daria Macewicz I
A oraz Aleksandra Majgier z

klasy II C. Myślę, że 
warto brać udział w takiego

typu akcjach.

"Bleib Gesund "
 - tak brzmiał tytuł rozdziału
na podstawie, którego pani

Beata Orłowska i pani
Agnieszka Sitarz

zorganizowały konkurs z j.
niemieckiego dla uczniów
klas drugich. Odbył się on

11 marca. Klasę
reprezentowały

pięcioosobowe grupy, które
rozwiązywały test

składający się z rozmaitych
zadań. Był on dość trudny,

ale z pewnością dzięki
niemu poszerzyliśmy nasze

słownictwo. Ostatecznie
pierwsze miejsce zajęła
klasa IIa, drugie - IIc a
trzecie- IIb. Jesteśmy
bardzo zadowoleni, że

mogliśmy uczestniczyć w
tym konkursie, gdyż sprawił

on mam dużo radości :)
                                   J.J.

POEZJA ŚPIEWANA
13.02.2014r. uczniowie mieli okazję uczestniczyć w
konkursie Poezji Śpiewanej. Wszystkie wykonania stały na
wysokim poziomie, ale jury musiało wybrać zwycięzców. 1
miejsce zajęła Karolina Pacanowska ucz. klasy II"a", 2
miejsce Dominika Gołaska z klasy III"a", natomiast 3
miejsce zdobyły trzy występy solowe: Agaty Ruszlewicz z
kl. II"a", Weroniki Majcherczyk z kl. III"c" oraz Karoliny Marut
z kl. II"c". Wszystkie wykonania naszych koleżanek bardzo
podobały się jury i wszystkim uczestnikom konkursu.

Świętowaliśmy
Międzynarodowy

Dzień Liczby PI (Π)

14 marca obchodzimy
Światowy Dzień Liczby PI
(∏) zwanej inaczej Ludolfiną.

   Jest to najsłynniejsza
liczba niewymierna. Z tej
okazji  we wszystkich
klasach na lekcji
matematyki uczniowie
obejrzeli prezentację
multimedialną poświęconą
tej liczbie, a także 
rozwiązywali wiele  rebusów
oraz ciekawych
matematycznych zadań.
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14 lutego SU
zorganizował szkolne
walentynki. Już z
samego rana,
wchodząc do szkoły,
można było zauważyć
dominującą barwę
czerwoną. Na
pierwszych lekcjach
została rozdana
Poczta
Walentynkowa przez
dwa słodkie
serduszka. O dziwo
walentynek w tym
roku było bardzo
dużo. Samorząd
przygotował również
poczęstunek dla
uczniów i nauczycieli.
Dla uczniów zostały
specjalnie upieczone
ciastka - serduszka,
które Amorek

rozdawał na
przerwach, a
nauczyciele zostali
obdarzeni ciastkami z
bardzo ciekawymi
wróżbami.
Do najciekawszych
atrakcji tego dnia
należała audycja, w
której to zostały
zaprezentowane
wcześniej zamówione
piosenki,przez co
niewątpliwie lekcje
minęły szybciej i w
dużo milszej
atmosferze.
Na koniec dnia odbył
się długo
wyczekiwany przez
uczniów apel z okazji
Walentynek, a na nim
Randka w Ciemno.
Odgrodzeni od siebie

kotarą uczestnicy
wybierali sobie "drugą
połówkę". Takim oto
sposobem randkę –
kolację przy świecach
w szkolnej stołówce
wygrali: Kacper Bacia
z Adrianną
Malukiewicz i Daniel
Torończak z Martą
Judką. Życzymy im
wszystkim wiele
szczęścia i mamy
nadzieję, że randka
będzie udana!!!

Noc z
Amorem
W tym roku
spędziliśmy
walentynki w
wyjątkowy sposób.
Pani Ewa

Jezierska
zorganizowała, już po
raz piąty, noc w
bibliotece. Kolejna
wspaniała noc odbyła
się 7 lutego i nosiła
nazwę "Miłość w
literaturze i filmie".
 Była ona również
rekordową nocą pod
względem frekwencji
uczestników, gdyż
przyszło na nią aż 27
osób! Nasze
spotkanie
rozpoczęliśmy od
zabaw integracyjnych
z wielką 6- metrową
chustą.Zabawa była
wyśmienita.

Czytaliśmy miłosne
wiersze, a  p. Alicja
Chrobak i pani
pedagog odegrały
krótką inscenizację pt.
"Oświadczyny
zwariowanego
matematyka".
W końcu przyszedł
moment na naukę
tańca :) Uczyliśmy się
tańca belgijskiego,
cza-czę oraz
dyskotekową

wersję zorby.
Następnie grupa
projektowa
zaprezentowała taniec
nowoczesny. Byliśmy
pod wrażeniem :) Po
nauce rozpoczęła się
dyskoteka, na której
wszyscy świetnie się
bawili. Na koniec
zrobiliśmy maraton
filmów
romantycznych.
Poszliśmy

spać bardzo późno i
niestety rano byliśmy
zmęczeni, ale
mieliśmy wyśmienite
humory;) Jesteśmy
bardzo zadowoleni, że
spędziliśmy czas w
bardzo kreatywny
sposób ;) Miejmy
nadzieję, że niedługo
znów odbędzie się
podobna noc w
szkole;).

STOPKA
REDAKCYJNA

Kamila Hofman
Weronika Zdziech
Justyna Juszczak
Zuzanna Izydorczyk
Monika Rusak

TURNIEJU
WIEDZY O
ZAWODACH

W lutym uczniowie klas
trzecich wzięli udział w
TURNIEJU WIEDZY O
ZAWODACH, który był
już VI ogólnopolską
edycją w/w konkursu.
Organizatorem
zmagań był Zespół
doradców zawodowych

Lokalnego Centrum
Doradztwa
Zawodowego w
Białymstoku. Najlepsze
wyniki osiągnęły Kinga
Lewandowska i Agata
Korzym z kl. III "b".
Wszystkim uczniom,
którzy wzięli udział w
etapie szkolnym,
życzymy sukcesów w
budowaniu własnej
przyszłości
edukacyjno-
zawodowej!

Szkolne "WALENTYNKI"
    czyli ŚWIĘTO WSZYSTKICH ZAKOCHANYCH
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Byliśmy w Sądzie Rejonowym w Legnicy!

  Magia operetki - "Zemsta Nietoperza" 
Johanna Staussa

Warto czasem jest
oderwać się od
rzeczywistości i
cofnąć się w czasie o
kilkadziesiąt lat
wcześniej, kiedy to
jeszcze kobiety
chodziły codziennie w
bogatych sukniach, nie
było dyskotek - tylko
bale. Gdzie bogaci
ludzie upijali się
szampanem, a w
domach służba była
czymś normalnym, na
co pozwalali sobie
tylko ci z wyższych
sfer.
Takiego uczucia
cofnięcia się w czasie
możemy doświadczyć
na "Zemście
Nietoperza" Johanna
Staussa
wyreżyserowanej
przez Helene Kaut-
Howson. Nasz wzrok
jest przykuty do sceny
już od samego
momentu podniesienia
się kurtyn. Ukazuje
nam się dworek z
ludźmi w pięknych
starych strojach i...
ruszającymi się
posągami. W
pierwszym momencie 

można rzec, że to
zwykłe posągi
postawione na środku
sceny, jednakże po
kilku minutach
zaczynają się one
poruszać i leciutko
podrygiwać! A
następnie znowu
zastygają w bezruchu.
Gabriel von Eisenstein
grany przez Janusza
Ratajczaka jest
znanym, również ze
swojego
temperamentu,
wiedeńskim finansistą.
Ma on trafić do aresztu
za uderzenie poborcy
podatkowego i obrazę
sądu, tymczasem jego
przyjaciel, Dr Falke
(Jacek Jaskuła)
organizuje wraz z
młodym arystokratą –
księciem Orlofskym
(Dorota Dutkowska)
b a l . W operetce
pojawia się wiele intryg
i wiele sytuacji, które
rozbawiają nas do łez.
Fenomenem jest też
to, że aktorzy wplatają
w swoje rolę teksty
dosyć popularne,
których 

teraz się używa co

jest
nieprawdopodobne,
aby ludzie w dawnych
czasach mogli coś
takiego powiedzieć.
Również zdarzają się
momenty, w których
swoimi anielskimi
głosami śpiewają
współczesne piosenki
- aktualne radiowe hity.
Z początku operetka
może nam się
wydawać ciężka do
zrozumienia, gdyż
aktorzy śpiewają w
języku niemieckim,
jednakże są
puszczane polskie
napisy i nie sprawia to
żadnego problemu.
Speklakl jest miły dla
oka. W każdej scenie
zadziwiają nas bogate
dekoracje i tańce,
których tu nie brakuje.
Do tego orkiestra na
żywo pod wodzą
Tomasz Szredera
powoduje, że jesteśmy
jak zahipnotyzowani i
w oniemieniu
oglądamy operetkę.
„Osobiście nigdy
wcześniej na niczym
takim nie byłam.

Wyjazd na "Zemstę
Nietoperza" był moim
pierwszym wyjazdem
do opery. Nie
wiedziałam, czego się
spodziewać po tym
wyjeździe. Jednakże
nie żałuję. Opera jest
wyjątkowym i
magicznym miejscem
- czymś, czego się tak
szybko nie zapomina.
Jest tak bogata w

stroje, dekoracje i
muzykę, że ciężko to
wyprzeć z naszej
pamięci, a wrażenie
jest ogromne. Przykro
mi, że opera ma opinię
nudnego miejsca, w
którym się tylko śpi,
dla mnie to 
miejsce jest magiczne.
Myślę, że to nie był
mój ostatni wyjazd do
Opery Wrocławskiej i
w przyszłości

na pewno pojadę tam
jeszcze raz, może tym
razem na operę” –
podsumowała wyjazd
ucz. klasy III „c”    
          Kamila Hofman

11.02.2014r. uczniowie
klasy 3B wraz z
opiekunami
p.M.Dorożko i p.A.
Pankiewicz
uczestniczyli w
rozprawie sądowej w
Sądzie Rejonowym w
Legnicy. Sędzina
p.Katarzyna zapoznała
uczniów z
funkcjonowaniem
wymiaru
Sprawiedliwości w
Polsce, po
czym omówiła sprawę,
której byliśmy

uczestnikami.
Uczniowie brali udział
w procesie
przesłuchania
świadków (m.in.
policjantów), którzy
zdali relację z
przebiegu tego
wydarzenia. Z
przykrością
stwierdzamy, że
musieliśmy opuścić
salę rozpraw, nie
wysłuchując werdyktu
Wysokiego Sądu.   
 „Wizyta w sądzie i
samo przesłuchanie
bardzo mi

się podobało. Cieszę
się, że mogłam
uczestniczyć w takim
wydarzeniu jako
obserwator. Niestety
nie mogliśmy  zostać
d o końca rozprawy,
ale dowiedziałam się,
że Wysoki Sąd nie
wydał jeszcze
werdyktu. Uważam, że
 powinniśmy  pojechać
na kontynuację tej
rozprawy.:)” -
uczennica kl.3B
Natalia.
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Konkurs "Znam powiat legnicki jak
swój dom"

Edukacja filmowa  "Bluebird” ... czyli jak rodzi
się przemoc w szkole

"SAM czyli przygotowanie do
życia w rodzinie"

Już po raz kolejny
mogliśmy
uczestniczyć w
wydarzeniu
kulturalnym w teatrze
we Wrocławiu. 14
marca, pojechaliśmy
na spektakl pt. "SAM
czyli przygotowanie do
życia w rodzinie". 
Komedia muzyczna w
reżyserii Jakuba Krofty
była adresowana
przede wszystkim do
gimnazjalistów i
licealistów.
Tytułowy bohater to
trzynastoletnim
pechowiec, który nie
ma przyjaciół, koledzy

w szkole nękają go, a
dziewczyna, w której
jest zakochany, nie
zwraca na niego
uwagi. Nawet chomik,
z którym Sam
rozmawia, żeby nie
czuć się samotny, ma
rozdwojenie jaźni.
Na dodatek rodzice
chłopca postanawiają
się rozwieść.
Spektakl był bardzo
śmieszny. Każdy
wyszedł z niego z
wypiekami na twarzy
:). Pokazał on
codzienne, ciężkie
sprawy rodzinne w
krzywym zwierciadle.

Oprócz uśmiechu na
twarzy, zmusił nas do
refleksji.
Po wizycie w teatrze
poszliśmy do galerii
Arkadii, gdzie mieliśmy
czas wolny.
Rozpoczęły się
zakupy oraz
napełnienie brzuchów
:) Po całej wycieczce
byliśmy zmęczeni, ale
pełni wrażeń.
Mamy nadzieję, że
odwiedzimy jeszcze
wrocławski teatr:)

11.03.14 odbył się szkolny konkurs "Znam powiat legnicki jak swój dom",
którego organizatorem był m.in. Zarząd Oddziału PTTK w Legnicy oraz
STAROSTWO POWIATOWE w Legnicy. Celami konkursu było przede
wszystkim rozbudzenie u młodzieży umiłowania ziemi ojczystej, pogłębienie
wiedzy szkolnej o wiedzę o regionie oraz zachęcenie do udziału w ruchu
turystyczno - krajoznawczym. Zostały wyróżnione 3 uczennice kl. III "b":
Aneta Wójcik, Natalia Majerska oraz Agata Korzym. Gratulujemy!

Klasy I c i II c w
ramach edukacji
filmowej uczestniczyły
w wyjeździe do kina
"Piast" w Legnicy. Film
pt.: "Bluebird”
opowiadał historię
dwunastoletniej
dziewczynki, która
była gnębiona przez
rówieśników. Miała
niepełnosprawnego
brata - Kasper'a, który
zawsze mógł na nią
liczyć. Od zawsze
marzyła razem z nim o
tym, żeby popłynąć
statkiem o nazwie
"Ching Chang Chong".
Merel była wybitnie
uzdolniona m.in. miała

bardzo dobre wyniki w
nauce, odnosiła
sukcesy w pływaniu,
brała udział w
musicalu. Rówieśnicy
nie akceptowali jej i
próbowali za wszelką
cenę upokorzyć:
niszcząc deskorolkę,
rower, bijąc,
wyzywając,
naśmiewając się.
Główna bohaterka
czytała dużo książek.
Pewnego razu
zwróciła uwagę
jednego z pasażerów
pociągu, którym
jeździła do szkoły i
wracała do domu.

Był to czarnoskóry,
wysoki mężczyzna.
Dzięki swojej
odmienności Merel
zdobyła jego sympatię
i zaprzyjaźniła się z
nim. W ramach tej
przyjaźni mężczyzna
podarował jej prezent
w postaci książki pt:
"Bluebird". Tytuł ten
oznacza dosłownie
niebieski ptak - jednak
w głębszym znaczeniu
oznacza coś
wyjątkowego, rzadko
spotykanego.
  Film podobał się nam,
jednak nie takiego
zakończenia się
spodziewaliśmy.

Reżyser pokazał nam
życie codzienne

 "Dni łamigłówek i układanek"
  - zajęcia otwarte dla szkół podstawowych

W marcu  gościliśmy w naszej szkole uczniów klas 4,5 i 6 ze SP w
Rosochatej, Kunicach oraz Bieniowicach. Było dużo łamigłówek, układanek i
klocków. Uczniowie obejrzeli również prezentację multimedialną poświęconą
liczbie pi, czyli ludolfinie. Chcieliśmy w ten sposób uczcić święto tej
najsłynniejszej liczby niewymiernej (15 marca obchodzimy Światowy Dzień
Liczby Pi). Jako ciekawostkę p. Alicja Chrobak przygotowała prezentację o
złudzeniach optycznych i sztuce anamorficznej. Każdy uczestnik zajęć
otrzymał w prezencie zakładkę do książki z podstawowymi wzorami
matematycznymi. "Szkoła mogłaby przygotowywać więcej tego typu zajęć
dla różnych szkół oraz dla naszych uczniów" - podsumowała zajęcia
uczennica W. Zdziech.
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